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 چارت قلب
 

 دسترسی به منوی چارت چارت قلب به دو طریق امکان پذیر است

 سیستم پذیرش : -1

پس از ورود به سیستم پذیرش وثبت بیمار روی بیمار ثبت شده )لیست انتظار( کلیک راست نموده واز 

 قسمت چارتها چارت چارت قلب را انتخاب نمایید.
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 درمانورود به چارت قلب از طریق سیستم  -2

چارت های <planپس از ورد به سیستم درمان وانتخاب فردموردنظر از پنل سمت راست به ترتیب 

 چارت قلب را انتخاب نمایید. <تخصصی 

 

 اکوکاردیوگرافی بزرگساالن نمایش داده می شود. سربرگ  پس از انتخاب
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 سربرگ جلسات پذیرش بیمار : توضیحات بخش قلب

 

در این صفحه میتوان تاریخ و توع خدمت ارائه شده در جلسات قبلی بیمار را مشاهده 

 نمود 

*توجه داشته باشید که برای ثبت اکوکاردیوگرافی ومعاینات حتماویزیت روز را انتخاب 

 نمایید .
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 دراین صفحه می توان گزارش اکو بزرگساالن را ثبت نمایید و ثبت درمان انجام دهید.

 :گزارش اکو بزرگساالنیتم توضیح آ

 برای ثبت گزارش اکو بر روی گزارش اکو بزرگساالن کلیک نمایید.
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در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت متن یا انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس از 

 گذینه ثبت اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نماییددرصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی 

yes .کلیک نمایید 

 نکته:
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زارش ده را انتخاب نمایید وسپس بر روی  گاکو ثبت شبرای ویرایش اکو ثبت شده ابتدا از لیست پایین 

 اکو بزرگساالن کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک نمایید.

برای چاپ کردن گذارش اکو ابتدا گذارش اکو ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی چاپ گزارش 

لب کلیک نماییددرغیر این صورت بر روی کلیک نمایید در صورت که کاغذآماده دارید بر روی چاپ با قا

 چاپ بدون قالب کلیک نمایید.

 

 

 توضیح آیتم ثبت درمان:

 

 ثبت درمان با قلم نوری

 همانطور که میدانید شما میتوانید به وسیله ی قلم نوری درمان های خود را برای بیمار ثبت نمایید.
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توجه داشته با شید که تمام این  استفاده کنید.از درمان هایی که در قسمت چپ فرم وجود دارد همچنین 

شما می  گزینه ها قابل تغییر و خصوصی ساز بوده وهمانند بخش های دیگر با استفاده از دکمه ی 

 توانید به ویرایش این گزینه ها دسترسی پیدا کنید.

ا یجاد نمود یکلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ا  روی برای ویرایش  

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر 

مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز 

یرایش مجموعه و...می توان ازآیتم کلیک نماییدبرای واستفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  آیتم 

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش 
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کلیک نماییدبرای مشاهده کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.مجموعه از کلیک نمایید وبرای بازگشت از  صفحه اول بر روی

توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده 

 باشد.
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در سربرگ شرح حال متنی شما می توانید درمان های انتخابی خود را به صورت جداگانه ببینید وهمچنین 
 مربوط به شرح حال بیمار را تایپ کنید.در قسمت توضیحات نیز، توضیحات 

 
 

 

ظه میکنید شما از قسمت پایین فرم به طور مستقیم میتوانید برای بیمار،معاینه عمومی، حهمانطور که مال

 درمان دارویی مناسب ویا اقدامات پاراکلینیکی برای این جلسه معاینه را ثبت نمایید.
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 بخش انجام درمان متنی:

 

 شما میتوانید درمان مناسب را در کادر پایین به صورت متن وارد نمایید وثبت نمایید.دراین صفحه 

 بخش مدیریت سوابق:
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در سربرگ مدریت سوابق می توانید تمام سوابق ثبت شده برای بیمارتان را مشاهده ، ویرایش و در صورت 

 نیاز چاپ کنید.

 

 بخش جستوجوی سوابق:

 

ت دسترسی شما به تمامی سوابق موجود می باشد. شما در این بخش سربرگ جستجوی سوابق برای سهول

 می توانید بر اساس آیتم های موجود به جستجوی سوابق مورد نظرتان بپردازید.
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فیلد برای جستجو وجود دارد که با وارد کردن چندین همان طور که مالحظه می شود در این پنجره 

این که برروی چه فیلدی جستجو انجام می شود نتایج بسته به  اطالعات هر کدام و زدن دکمه 
 جستجو در پنجره ظاهر میشود.

 

 

 :chief complainبخش 
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در این صفحه میتوان علت مراجعه را به صورت متن یا انتخاب موراد پیش فرض ثبت نمود در صورتی  

 آن را ویرایش یا اضافه نمایید. که مورد مورد نظر در لیست سمت چپ نبود میتوان با انتخاب آیکون 

کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا   برای ویرایش روی 

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر 

اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز  مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  آیتم 

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش 

کلیک نماییدبرای مشاهده نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی کلیک نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  صفحه اول بر روی

توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده 

 باشد.
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 : singبخش 

 این بخش تمامی عالئمی که بیمار دارد را شامل می شود. 

 

برای اضافه نمودن علت مراجعه می توان به صورت متن یا انتخاب موراد پیش فرض ثبت نمود در صورتی  

 آن را ویرایش یا اضافه نمایید. که مورد مورد نظر در لیست سمت چپ نبود میتوان با انتخاب آیکون 

کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا   برای ویرایش روی 

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر 

مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز 

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  آیتم 

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش 
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رای مشاهده کلیک نماییدبکلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  صفحه اول بر روی

توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده 

 باشد.

 

 :Diagnosisبخش 

 

روی  و بر پیش فرض اقدام نمودبرای ثبت تشخیص مناسب می توان به صورت متن یا انتخاب موراد 

در صورتی  که مورد مورد نظر در لیست سمت چپ نبود میتوان با انتخاب آیکون  ثبت مورد کلیک نمایید

 آن را ویرایش یا اضافه نمایید. 
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کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا   برای ویرایش روی 

مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر برای اضافه نمودن 

مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز 

 مکلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتاستفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  آیتم 

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش 

کلیک نماییدبرای مشاهده کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  صفحه اول بر روی

ه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده توج

 باشد.

 اکوکاردیوگرافی اطفال : سربرگتوضیح 

 از سربرگ ها سربرگ اکوکاردیوگرافی اطفال را انتخاب نمایید.
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 کلیک نمایید. اطفالبرای ثبت گزارش اکو بر روی گزارش اکو 
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در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت متن یا انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس 

 ازوارد نمودن اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نماییددرصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی 

 کلیک نمایید. yes گذینه

 نکته:

 ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی  گزارش برای ویرایش اکو ثبت شده ابتدا از لیست پایین اکو

 اکو اطفال کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک نمایید.

برای چاپ کردن گذارش اکو ابتدا گذارش اکو ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی چاپ گزارش 

قالب کلیک نماییددرغیر این صورت بر روی کلیک نمایید در صورت که کاغذآماده دارید بر روی چاپ با 

 چاپ بدون قالب کلیک نمایید.

 

 توضیح سربرگ اکوکاردیوگرافی جنین:

 از سربرگ ها سربرگ اکوکاردیوگرافی جنین انتخاب نمایید.
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 برای ثبت گزارش اکو بر روی گزارش اکو جنین کلیک نمایید.
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متن یا انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس از  در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت

 گذینه ثبت اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نماییددرصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی 

yes .کلیک نمایید 

 نکته:

زارش گبرای ویرایش اکو ثبت شده ابتدا از لیست پایین اکو ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی  

 کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک نمایید.ن اکو جنی
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برای چاپ کردن گذارش اکو ابتدا گذارش اکو ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی چاپ با قالب 

 کلیک نمایید.

 توضیح سربرگ آنژیوگرافی:

 از سربرگ ها سربرگ آنژیوگرافیانتخاب نمایید.

 

 کلیک نمایید.آنژیوگرافی برای ثبت گزارش آنژیوگرافی بر روی گزارش 
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در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس از ثبت 

 yes گذینه اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید درصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی 

 کلیک نمایید.

درصورتی که گزینه مورد نظر در موارد پیش فرض موجود نبودیا نیاز به ویرایش داشت ابتدا بر روی آیکون 

با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا  زیر مجموعه مورد نظر کلیک نمایید 

آن مجموعه به زیر برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی 

مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز 

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  آیتم 

عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا 

کلیک نماییدبرای مشاهده کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  صفحه اول بر روی

یک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما ت

 باشد.

 نکته:
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د وسپس بر ثبت شده را انتخاب نمایی آنژیوگرافیثبت شده ابتدا از لیست پایین آنژیوگرافی  برای ویرایش

 کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک نمایید.آنژیوگرافی روی  گزارش 

 ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی آنژیوگرافیابتدا گذارش  فیآنژیوگرابرای چاپ کردن گذارش 

 چاپ با قالب کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 توضیح سربرگ الکتروکاردیوگرام:

 از سربرگ ها سربرگ الکتروکاردیوگرام انتخاب نمایید.
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 برای ثبت گزارش الکتروکاردیوگرام بر روی گزارش الکتروکاردیوگرام کلیک نمایید.

 

در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت متن یا انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس از 

 گذینه ثبت اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نماییددرصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی 

yes .کلیک نمایید 
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 نکته:

ه را انتخاب نمایید ثبت شد الکتروکاردیوگرامیین ثبت شده ابتدا از لیست پا الکتروکاردیوگرامبرای ویرایش 

کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک الکتروکاردیوگرام وسپس بر روی  گزارش 

 نمایید.

ابتدا گذارش ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی چاپ  الکتروکاردیوگرامبرای چاپ کردن گذارش 

 با قالب کلیک نمایید.

 ضیح سربرگ تست ورزش:تو

 تست ورزش انتخاب نمایید.سربرگ از سربرگ ها 

 

 

 برای ثبت گزارش تست ورزش بر روی گزارش تست ورزش کلیک نمایید.
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در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت متن یا انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس از 

 گذینه یید درصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی ثبت اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نما

yes .کلیک نمایید 

 نکته:

برای ویرایش گزارش ثبت شده ابتدا از لیست پایین گزارش تست ورزش ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس 

 بر روی  گزارش تست ورزش کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک نمایید.
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چاپ کردن گزارش تست ورزش ابتدا گذارش ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی چاپ با برای 

 قالب کلیک نمایید.

 توضیح سربرگ مشاوره قلب:

 از سربرگ ها سربرگ مشاوره قلب انتخاب نمایید.

 

 کلیک نمایید.مشاوره قلب بر روی مشاوره قلب برای ثبت 
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در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت متن ثبت نمایید پس از ثبت اطالعات بر روی 

 کلیک نمایید. yes گذینه گزینه ثبت کلیک نمایید درصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی 

 نکته:

ایید وسپس خاب نمبرای ویرایش مشاوره قلب ثبت شده ابتدا از لیست پایین مشاوره قلب ثبت شده را انت

 بر روی  مشاوره قلب کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک نمایید.

برای چاپ کردن مشاوره قلب ثبت شده ابتدا گذارش ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی چاپ با 

 قالب کلیک نمایید.

 

 توضیح سربرگ معاینات:

 نمایید. از سربرگ ها سربرگ معایناتانتخاب
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ز ثبت نمایید پس ایا عدد در فیلد های خالی  در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت متن

 .ثبت اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید 

برای ویرایش اطالعات وارد شده ابتدا از لیست معاینات بیمار براساس ویزیت، معاینه ثبت شده را انتخاب 

 تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید و بر روی آیتم ویرایش کلیک نمایید.نمایید وسپس 

برای حذف معاینه ابتدا معاینه مورد نظر را از لیست معاینات بیمار براساس ویزیت انتخاب نمایید وسپس 

 بروی آیتم حذف معاینه کلیک نمایید.

 برای ثبت معاینه جدید بر روی آیتم معاینه جدید کلیک نمایید.

 ات:نک
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 ویا برای سهولت در روند وارد کردن اطالعات )وزن ، قد ، دورسر و...( می توانیداز کلیدهای 

 استفاده نمایید.

درقسمت لیست معاینات بیمار براساس ویزیت برای سهولت در مشاهده سربرگ ها مورد نظر امکان 

مورد نظر وکشیدن و رها  جابجایی سربرگ ها قرار داده شده است به این صورت که با گرفتن سربرگ

 کردن در محل مورد نظر این امکان فراهم شده است.

 

 

 توضیح سربرگ پاراکلینیک:

 از سربرگ ها سربرگ پاراکلینیک نتخاب نمایید.
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در این صفحه می توان آزمایشات وتصویر برداری ها و موارد دیگر را برای بیمار به صورت آرشیو ثبت 

 نمود.

از قسمت انواع اقدامات پاراکلینکی می توان آزمایش ویا نوع تصویر برداری و... را انتخاب نمودیا در کادر 

 کلیک نمایید. خالی آن را جستجو نمایید برای دسترسی به زیر مجموعه های آزمایش مورد نظربر روی 

باشید  ک نماییدتوجه داشتهپس از انتخاب فیلد مورد نظر برای ثبت آن بر روی آیتم ثبت درخواست کلی

پس از کلیک بر روی آیتم ثبت در خواست مجددا اقدام در حال انجام به شما یادآوری میشود در صورت 

 کلیک نمایید. okاطمینان بر روی 

درقسمت مرکز می توان مرکزموردنظرکه آزمایشات و موارد دیگر درآن صورت گرفته را انتخاب نمودو در 

 اریخ انجام آزمایشات و...را مشخص نمایید.قسمت تاریخ میتوان ت

 برای ثبت آزمایشات وموارد جدید بر روی آیتم درخواست جدید کلیک نمایید.

برای جستجوی آزمایشات و...می توان بر روی آیتم جستجوکلیک نمود یا به سربرگ جستجوی پاراکلینک 

 مراجعه نمایید.

 نکات:

ت نوع آزمایش و...  در سربرگ لیست اقدامات درخواست شده برای ثبت آرشیو برای فردموردنظر پس ازثب

فعالیت مورد نظرانتخاب نموده وبر روی آرشیو کلیک نمایید توجه داشته باشید در صورتی که تصاویری 

 برای بیمار ثبت شده باشدمی توان بر روی گالری کلیک نمایید.

است شده کلیک نمایید وفعالیت مورد برای حذف فعالیت مورد نظر بر روی سربرگ لیست اقدامات درخو

 نظرانتخاب نموده وبر روی حذف کلیک نمایید.

در سربرگ لیست اقدامات درخواست شده برای سهولت در روند کارمی توان سربرگ هرعنوان را با عنوان 

 دیگر را جابه جا نمود.
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ن را اضافه افتید میتوانید آدرصورتی که آزمایش یافعالیتی مورد نظر در لیست اقدامات پاراکلینیکی نی

 نماییدبه این صورت که

کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا برای اضافه   بر روی  

نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر مجموعه ها آن 

استفاده  تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز آیتم  دسترسی پیدا نموده ومی توانید
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استفاده کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم نمودبرای ثبت تغییرات بر روی 

نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش نماییدو بری 

کلیک نماییدبرای مشاهده صفحه اول بر کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی یتمروی آ

 استفاده نمایید.کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  روی

توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده 

 باشد.

 

 بت آرشیوتوضیحات قسمت ث

 پس از کلیک بر روی آرشیو با صفحه زیر روبه رو میشود.
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در صورت متصل بودن اسکنر به سیستم میتوان از آیتم اسکنر فایل مورد نظر را اسکن نموده وپس از 

انتخاب نوع سند بر روی ثبت کلیک نماییدپس از کلیک با پیغامی روبه رو میشود در صورتی که میخواهید 

انتخاب NOت کلیک نمایید درغیر این صورyesبرای فرد مورد نظر تصویر دیگری ثبت نماییدبرروی 

 نمایید.

 برای دسترسی به فایل های داخل سیستم میتوان از آیتم فایل استفاده نمایید..
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 سربرگ آزمایشات پر کاربرد

 

 این قسمت برای سهولت در انتخاب آزمایشات پرکاربردطراحی شده است

 خودکار به لیست برای ثبت موارد انتخاب شده بر روی ثبت درخواست کلیک نمایدآزمایشات به طور

 اقدامات درخواست شده اضافه می شوند.

اضافه نمود برای ساخت مجموعه ویا مورد جدیداز میتوان آزمایشات وموارد پر کاربرد را از طریق آیتم 

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  آیتم 

ه داشته باشید برای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش استفاده نماید توج

کلیک نماییدبرای مشاهده کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  صفحه اول بر روی
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مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده توجه داشته باشید برای 

 باشد.

 

 

 :Diagnosisتوضیح سربرگ 

 انتخاب نمایید. Diagnosisاز سربرگ ها سربرگ 

 

برای ثبت تشخیص مناسب می توان به صورت متن یا انتخاب موراد پیش فرض اقدام نمود وبر روی ثبت 

 مورد کلیک نمایید.در صورتی  که مورد مورد نظر در لیست سمت چپ نبود میتوان با انتخاب آیکون 

 آن را ویرایش یا اضافه نمایید.
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لیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا کلیک نمایید با توجه به نوع فعا  برای ویرایش روی 

برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر 

مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز 

کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم بر روی  استفاده نمودبرای ثبت تغییرات آیتم 

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش 

کلیک نماییدبرای مشاهده کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.یک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از کل صفحه اول بر روی

توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده 

 باشد.

 توضیح سربرگ خالصه درمان:

 از سربرگ ها سربرگ خالصه درمان انتخاب نمایید.

 

 .کلیک نمایید درمان خالصهبر روی  خالصه درمانبرای ثبت 
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را به صورت متن یا انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس از خالصه درمان فرد  در این صفحه می توان

 گذینه ثبت اطالعات بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید درصورتی که نیاز به چاپ گزارش دارید برروی 

yes .کلیک نمایید 

 نکته:

استفاده  ویا برای سهولت در روند وارد کردن اطالعات )قد،فشارخون( می توانیداز کلیدهای 

 نمایید.

درقسمت توضیحات هر بخش  بادوبارکلیک کردن در فیلد های خالی می توان به زیر مجموعه آن بخش 

 دسترسی پیدا کرد.
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آن را اضافه  با کلیک بر روی آیتم در صورتی که مورد مورد نظر در لیست نبود می توان RFدر قسمت 

 نمود به این صورت که:

زیر مجموعه مورد نظر کلیک نمایید با توجه به نوع فعالیت می توان مجموعه  ابتدا بر روی آیکون 

جدیدی ایجاد نمود یا برای اضافه نمودن مورد جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی 

آن مجموعه به زیر مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت 

کلیک نماییدبرای ویرایش استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  ویا موردجدیداز آیتم  مجموعه

استفاده نماید توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را مجموعه و...می توان ازآیتم 

ربر روی کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظانتخاب نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم

استفاده کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  کلیک نماییدبرای مشاهده صفحه اول بر روی

 نمایید.

توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده 

 باشد.

ید ثبت شده را انتخاب نمایصه درمان خالبرای ویرایش گزارش ثبت شده ابتدا از لیست پایین گزارش 

 کلیک نمایید وپس از ویرایش اطالعات بر روی ویرایش کلیک نمایید.خالصه درمان وسپس بر روی  



 42راهنماهای اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مراکز پزشکی کلینیکمجموعه 

 چارت قلب
 

ابتدا گذارش ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس بر روی چاپ با خالصه درمان برای چاپ کردن گزارش 

 قالب کلیک نمایید.

 


